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Unwind and praise the weekend at Kupola Lounge’s new laid-back Gin & Jazz Sunday 
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FASHION
szöveg text by Garami Gréta · fotó photo by Pósalaki Anett

EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT, VOLT EGYSZER EGY SZÍNPOMPÁS DIVATUTCA BUDAPEST SZÍVÉBEN, AMELYET FASHION STREET 
NÉVRE KERESZTELTEK EL. AZ UTCA NŐTT, NŐTT, CSEPEREDETT, MÍG VÉGÜL TIZENEGY ÉVES KORÁBAN ÁLMODOTT EGY NAGYOT 
ÉS ÚGY DÖNTÖTT, A DIVAT MELLETT A MŰVÉSZETET ÉS KULTÚRÁT IS SZERETNÉ TÁMOGATNI. ÁLMÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN 

SZERENCSÉRE NEM VOLT EGYEDÜL, ÍGY EGY MŰVÉSZETI PORTÁLLAL ÉS EGY MÁSIK GYÖNYÖRŰ UTCÁVAL KARÖLTVE IDÉN 
JANUÁRBAN KITŰZTE AZ ELEGÁNS DEÁK PALOTÁRA A MŰVÉSZET „TALES / ART / FASHION” FELIRATÚ ZÁSZLAJÁT.

ONCE UPON A TIME, THERE WAS A BEAUTIFUL, COLOURFUL STREET IN THE HEART OF BUDAPEST. THIS STREET WAS  NAMED FASHION 
STREET. THE STREET GREW AND GREW, AND STRIVED SO THAT ON ITS 11TH BIRTHDAY IT DECIDED TO DREAM EVEN BIGGER, SUPPORTING 

NOT ONLY FASHION, BUT ART AND CULTURE TOO. LUCKILY, THE STREET WAS NOT ALONE IN ITS BIG DREAMS, SO THIS JANUARY, 
ARM IN ARM WITH AN ART ORGANISATION AND YET ANOTHER BEAUTIFUL STREET, IT HOISTED THE FLAG OF ‘TALES / ART / FASHION’ UP 

ONTO THE DEÁK PALACE.

FROM FASHION THROUGH TALES TO ART WITH FASHION STREET

Divattól a meséken át a művészetig a Fashion Streettel
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Hogy mi is ez? Egy olyan közös kezdeményezés, melyben minde-
gyik vállalkozás összetette az erősségeit a jó cél érdekében: a fiatal, 
tehetséges és feltörekvő művészek pártfogásáért. A Fashion Street, 
az ArtHungry művészeti portfóliós oldal és a Bartók Béla Boule-
vard összefogásában idén januártól egy nagyon különleges művé-
szeti pályázatsorozatot indított el Tales / Art / Fashion jeligével.

A  pályázatban  négy  hónapon át  négy  művészeti  ág  alkotóit  szó-
lították meg a szervezők: a festészet, a fotóművészet, a grafika és  
a szobrászat területén tevékenykedő alkotók számára írtak ki pá-
lyázati felhívást, mely során az impozáns Deák Palotában állíthat-
tak ki az alkotók. Az ötfős zsűri tagjai mind-mind kötődnek a mű-
vészetekhez: Dr. Balázs László, az Immobilia Zrt. vezérigazgatója 
műgyűjtő, Garami Gréta művészettörténész, Skonda Mária szak-
író és műgyűjtő,  Völgyi Miklós a Völgyi-Skonda Kortárs Gyűjte-
mény társtulajdonosa, valamint Tillinger Zsófia, a magazin főszer-
kesztője  alkották  az  állandó  kurátori  csapatot.  Emellett  minden  
hónapban az adott művészeti ág jeles képviselőit-szakértőit kérték 
fel  a  szervezők  vendégzsűrinek,  így  a  kurátori  csapat  része  volt  
Pistyur Imre Munkácsy Mihály-díjas szobrász, Tábori-Simon José 
tervezőgrafikus művész, Oleg Borisuk divatfotós és Mátyási Péter 
Contemporary Pastel Prize díjas képzőművész. A következő olda-
lakon a győztes és különdíjas alkotókat ismerhetitek meg, melyek-
ből kiderül, milyen fantasztikus élményekkel lettek mind a művé-
szek, mind a közönség, mind pedig a Fashion Street is gazdagabb!

So what’s it all about? Tales / Art / Fashion is a joint venture in which 
each company channels their strengths into a shared aspiration: to 
support young, emerging artists. Since January 2019, Fashion Street, 
in cooperation with the organisation ArtHungry and the Bartók Béla 
Boulevard launched their truly unique project: Tales / Art / Fashion. 

Over the course of a four month project, the organisers called upon 
artists working in four different fields: painting, photography, graphic 
design and sculpture. Those working in these mediums were able to 
apply to take part,  with the opportunity to each win an exhibition 
in the majestic Deák Palace. The five judges were all  connected to 
the art  world  in  some way and was made up of  Dr.  László  Balázs,  
CEO of Immobilia Zrt; Gréta Garami, art collector; Mária Skonda, art 
historian; Miklós Völgyi, writer and art collector; the owner of Völgyi-
Skonda Contemporary Art Collection and the editor-in-chief of this 
magazine  –  Zsófia  Tillinger.  Furthermore  each  month  a  prominent  
representative  and  expert  of  the  given  artistic  field  was  asked  to  
step into the role of guest judge, and so we welcomed the Munkácsi 
Mihály-award  winner  sculptor  Imre  Pistyur;  graphic  designer  José  
Tábori-Simon; fashion photographer Oleg Borisuk, and visual artist 
Péter  Mátyási  into  the  team.  The  following  pages  offer  you  the  
chance  to  meet  both  the  winning  artists  and  those,  who  won  the  
special awards in each category. We hope you enjoy learning about 
the  unparalleled  experiences  that  have  enriched  the  lives  of  the  
artists, the audience and Fashion Street over these last few months. 
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Hogy kezdtél el festeni?
Rajztagozatos általánosba jártam, terveim közt volt, hogy művészeti 
szakközépbe menjek,  de  végül  sima gimnáziumba,  majd érettségi  
után építész szakra jártam az Ybl-re. Miután azzal felhagytam, ak-
kor kezdtem el igazán erre a szakmára készülni. Több évnyi rajzis-
kola és OKJ-s festőművészképzés után 2006-ban kezdtem a Kép-
zőművészeti Egyetemet. 

A munkáid egyértelműen reagálnak a Tales hívószóra. Ez raga-
dott meg a pályázatban?
Őszintén  szólva  először  csak  arra  gondoltam,  hogy  megpróbálom  
a pályázatot, és utána állítottam össze, hogy a munkáim közül me-
lyek azok, amik kifejezetten ide illenének. De valóban sokan mond-
ták már, hogy lehetne írni egy fiktív történetet a munkákhoz, mert 
olyan, mintha egy egész élet jelenetei sorakoznának.

Nem ez a pályázat volt az első sikered, korábban Amadeus-díjat 
nyertél,  és az E.ON Hungáriánál,  illetve az Unicredit pályáza-
tán is szerepeltél.
Az  Amadeusnál  az  egy  évre  szóló  műgyűjtők  ösztöndíját  kaptam  
meg. Ez még az egyetem alatt volt, ez volt az első nagyobb kaliberű 
díjam. Az Unicredit is egy pályázat volt, amit műtárgyvásárlásra ír-
tak ki, az E.ON-díjjal pedig Berlinbe mehettem egy hónapra.

Miért nem ábrázolsz arcokat a munkáidon?
Az  a  célom,  hogy  a  képek  nyitva  maradjanak,  pl.  ezért  is  vannak  
ennyire  leegyszerűsítve.  Családi  fotóalbumokból,  hétköznapi  je-

lenetek  tipikus  eseményeiből  indulok  ki,  és  azt  szeretném,  hogy   
a  festményeim  ne  legyenek  konkrét  személyekhez  köthetők.  Így   
a néző behelyettesítheti a saját emlékeivel a saját életéből. Próbálom 
úgy kitalálni a képeket, hogy tényleg csak a legjellegzetesebb motí-
vumot emeljem ki, ami a legjobban visszaadja az élményt. Néhány 
tipikus elemet, részletet aprólékosabban kidolgozok, a többi pedig 
homogén felület marad.

Miért pont a családi fotók inspirálnak?
Más  dolgok  is  inspirálnak,  de  ez  a  téma  valahogy  időközönként  
visszajön. A családi albumokból olyan fotókat válogatok inspiráció-
nak, amelyek valamilyen erősebb emléket idéznek fel bennem. Gye-
rekkoromban rengeteg időt töltöttem a nagymamámnál, aki tipikus 
falusi nagymama volt, és nagyon sok szép emlékem kötődik hozzá. 
Ez a környezet máig meghatározó és ösztönző számomra.

A szép emlékek mellett  mégis megjelenik egyfajta balladai fe-
szültség is a képeidben.
Talán  mert  az  alakok  szoborszerű,  élettelen,  mozdulatlan  figurák,  
akik az emlékezés távolságából és kissé rideg ürességből tűnnek elő.

Egy finom társadalomkritikai hangnem is érezhető a munkáid-
ban.
Igen,  de  ezt  nem nevezném kritikának,  inkább kedves  humornak  
szánom olyan kisszerű eseményekről, amelyek egyben az élet nagy 
örömei is. Ha kritikának nevezzük, akkor elfogadó és szeretetteljes 
kritika.

Milyen volt a Deák Palotában kiállítani?
Nagyon szép és elegáns a tér a sok fénnyel és üvegfelülettel.  Más,  
mint egy megszokott galéria, mert nyitott, nem egy zárt,  fehér do-
boz. Az is izgalmas, hogy más a közönség, itt nem csak a szokásos 
szakmabeli művészeti közeghez jutnak el a munkák. Én amúgy is  
fontosnak tartom, hogy az átlag nézőhöz közelebb vigyük a művésze-
tet.  Az a tapasztalatom, hogy rengeteg ember fél a művészettől, be 
se mernek menni a galériákba, mert azt gondolják, hogy valamilyen 
komoly  ismeretanyaggal  kéne  rendelkezniük  ahhoz,  hogy  értsék   
a  képeket.  Pedig  csak  nézni  kell  és  hagyni,  hogy  hassanak  rájuk.  
Csak az a fontos, hogy jöjjön létre egy kapcsolat a kép és nézője közt. 
Sokszor  van  olyan  élményem,  hogy  amikor  valaki  megtudja,  mi   
a szakmám, rögtön elzárkózik a témától azzal, hogy nem ért hozzá. 
Illetve sokan gondolják azt, hogy ez csak egy önmegvalósítás, más 
értelme nincs ezzel foglalkozni. 

How did you start painting?

I went to an elementary school specialising in drawing, and I had planned to 

go to a secondary school of arts, but in the end I didn’t. After school I studied 

architecture at Ybl, and when I quit that I started focusing on my art. I had 

been drawing and painting for years, and then in 2006 I began my studies at 

the University of Fine Arts. 

Thinking  of  the  buzzwords  Tales/Arts/Fashion;  your  work  is  obviously  

connected to Tales. Did that attract you to this opportunity?

To be honest, at first I only thought about applying, and then later I selected 

the pieces that matched the theme. I’ve also been told by many people that it 

would be great to write a fictional tale to accompany these pieces, as it seems 

like they are episodes from a lifetime.

This wasn’t your first success – you are a former recipient of the Amadeus 

Award and you participated in competitions hosted by E.ON Hungaria and 

Unicredit as well.

With the Amadeus Award I received a year-long art collector’s scholarship. 

This was during University, and it was my first big award The Unicredit was 

also a competition: it was for buying works of art, and with the E.ON Award  

I got the chance to go to Berlin for a month.

 

Why don’t you portray faces in your work?

My aim is  to  leave the pictures  open to interpretation,  and this  is  also the  

reason for their simplicity.  Family photo albums and everyday scenes from 

typical events are my inspiration, I would not like my paintings to be directly 

connected to any given person. Thus, the viewers may fill the works in with 

their own memories from their own lives. When I shape my pictures, I try to 

only emphasise the most significant motifs which can bring back experiences. 

I work on a few parts, typical elements in more detail, and the rest remains  

a homogeneous surface.

Why do family pictures inspire you?

I’m inspired by other things as well,  but this theme somehow returns time 

to  time.  From  the  family  albums  I’m  inspired  by  those  pictures  that  carry  

stronger memories. During my childhood I spent a lot of time at my grandma’s 

place; she was a typical grandma from a village, and I have many beautiful 

memories connected to her. This environment is still important and inspiring 

for me. 

Besides beautiful memories, there is a kind of lyrical tension in your pictures 

too.

Perhaps because the shapes are like statues; lifeless, unmoving figures, who 

appear from the distance of remembrance and rigid emptiness.

I also feel some soft criticism of society in your work.

Yes, but I don’t mean it as criticism. More like a kind humour about the simple 

events that can give the greatest joy in life. If we must call it criticism, then it’s 

an accepting and loving kind.

What was it like to hold an exhibition at Deák Palace?

It’s a very beautiful and elegant space, with lots of light and glass surfaces. 

It’s different to typical galleries because it’s open, not a closed white box. The 

different audience is also exciting: here my work reaches beyond the usual 

professional artistic milieu, and I think bringing art closer to those outside of 

the industry is important anyway. In my experience, many people are afraid 

of the arts, they don’t even dare to enter a gallery because they believe that 

they need serious knowledge to understand the pictures. They simply have to 

watch and let the pictures affect them. The only important thing is to create  

a  connection  between  the  picture  and  its  viewer.  I  often  find  that  when  

people learn of my profession, they immediately distance themselves from 

the topic claiming they don’t know enough about it. While many other people 

believe that art is simple self-fulfilment and there is no other reason to do it. 

Bereczki Kata: Asszonyok, 2017

BERECZKI KATA KÉPEINEK LEEGYSZERŰSÍTETT, INTENZÍV 
SZÍNEKKEL KITÖLTÖTT, SZILUETTÉ REDUKÁLT ALAKJAI RÉGI CSALÁDI 
FOTÓALBUMOK TÖRTÉNETEIT IDÉZIK. A KIMEREVÍTETT PILLATOKBÓL 
KIRAJZOLÓDIK EGY ÖSSZEFÜGGŐ ESEMÉNYSOR, AKÁR EGY ÉLET TÖRTÉNETE, 
A SZÜLETÉSTŐL A HALÁLIG. NEM FELTÉTLENÜL BERECZKI KATA ÉLETE, HANEM 
BÁRMELYIKÜNKÉ.

KATA BERECZKI’S SIMPLIFIED PICTURES ARE FILLED WITH 
INTENSE COLOURS AND SHAPES, REDUCED TO SILHOUETTES – NOT UNLIKE THE STORIES 

TOLD BY OLD FAMILY PHOTO ALBUMS. HER FROZEN MOMENTS OUTLINE AN EXTENSIVE 
SERIES OF EVENTS, PERHAPS EVEN A LIFE STORY FROM BIRTH TO DEATH, BUT IT IS NOT 

NECESSARILY HER OWN LIFE THAT SHE DEPICTS, INDEED IT COULD BE ANYONE’S.

tales / art / fashion / painting   arthungry.com/bereczki.kata
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· Az 1985-ben született Nagy Sára a Magyar Képzőművé-
szeti egyetemen végzett festőművész. Képeiben nem 
kell sokáig keresni az osztrák festőgéniusz, Egon Schiele 
hatását. Az emberi test romlandósága és szépségének 
megkérdőjeleződése értelmeződik újra Sára gyakran komor, 
de gyönyörű munkáiban. 
 
· Sára Nagy is a 34-year-old painter graduated in the 
Hungarian University of Fine Arts. It is not hard to find the 
Austrian genius’, Egon Schiele’s imprint in her paintings. 
The twisted body shapes, the rawness of human flesh and 
the questioning of its beauty is reinterpreted in Sára’s often 
gloomy, but beautiful work.K
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Miért jelentkeztél a pályázatra?
Tudtam,  hogy  jelentkeznem  kell.  Több  mint  két  éve  követem  az   
ArtHungryt. Már a festőpályázatot is láttam, és készültem. 2017-ben 
terveztem az első portfólióm, és azóta szerettem volna részévé vál-
ni az ArtHungry közösségének. Másrészről komoly szinten érdekel  
a  divat  és  a  divatfotózás  is,  tehát  amikor  megláttam,  hogy  az   
ArtHungry a Fashion Streettel közösen írta ki a pályázatot, tudtam, 
hogy kihagyhatatlan lesz számomra.

Mit jelentett neked a Tales / Art / Fashion hívószó?
Úgy éreztem, hogy személyesen nekem szól.

A  kiállított  munkáid  három  különleges  helyszínen  készültek:  
New York utcáin, a kőbányai Eiffel-csarnokban és az Operaház 
festőműtermében. Miért ezeket a helyszíneket választottad?
Nem én választottam ezeket a helyszíneket, hanem azok választot-
tam ki engem.  Ahogy magával a kamerával is történt. Nem a mű-
vész választja a hangszerét, hanem a hangszer választja a művészt!
New  Yorkba  turnéra  utaztunk,  és  mivel  ismertem  Brett  Weston  
munkáit,  azok  már  egyfajta  inspirációt  jelentettek.  Tudtam,  hogy  
a  hatalmas  irodaházak  tükröződéseit  akarom  fotózni.  Vonzott  az  
épületek szögletessége és a rajtuk visszatükröződő másik világ kont-
rasztja. Az utcákon járva sokszor úgy éreztem, hogy különleges lé-
nyek figyelnek a felületeken, és megszólítanak engem. A repülőúton 
odafele művészekről készült filmeket néztem, és azt kerestem, hogy 
mi hajtotta őket, mi volt a szikrájuk, ami fanatikusan vitte őket elő-
re. Amikor először megpillantottam az Eiffel-csarnokot még 2015-
ben, teljesen magával ragadott az épület és a tér. Kottákat vittem, 
fellógattam a térbe, kísérleteztem. Megfogtak a hatalmas áthidalá-
sok, az acél és a kő ereje, szimbolikája és látványa, a felület, pláne 
ha ezek még vizesek is voltak. Fantasztikus atmoszférája van ennek 
az  épületnek,  miközben  tiszteletreméltó  a  funkciójában  rejlő  két-
kezi  szakmaiság  is.  (Az  1880-as  években  épült  ipari  épület  vasúti  

járműjavító volt, ma már műemlék.) Aztán végül egy horvát táncos-
lány mozgását ötvöztem a tér különleges jelenségeivel. Az Operaház 
festőműtermét a nálunk dolgozó festők iránti tiszteletből választot-
tam. Ők alkotják az előadásaink díszleteit, és a műtermük számom-
ra egy titokzatos és különleges hely.

Érdekesek  a  modelljeid  arcvonásai.  Nem  nagyon  látunk  lágy,  
nőies arcokat.
Igen, a karakteres arcokat szeretem. Az erőteljes arccsont, az erős 
száj,  a szuggesztív szemek – ezekben a jellemzőkben találom meg  
a kifejezőerőt. Hasonlóan az izmos lábakhoz, vagy a hát, a bordák,  
a  gerinccsigolyák kemény,  csontos,  de  mégis  nagyon szép formái-
hoz. Olyan modellt szeretek választani, akinek érzem az energiáját, 
a töltését, akikben van egyfajta szárnyalási vágy.

A munkáidat gyakran jellemzi az erőteljes rövidülés, az alulról 
induló nézőpont. Miért szereted ezt a kameraállást?
Szeretem megemelni  a  női  alakokat,  ebből  a  nézőpontból  az  alak  
monumentálissá válik. 

Az éles-életlen kontrasztját is gyakran alkalmazod.
A mesterem, Eifert János hívta fel a figyelmemet arra, hogy jó ér-
zékkel nyúlok ehhez a megoldáshoz, és ő motivált arra is, hogy te-
gyem ezt saját védjegyemmé. Nem szeretem a mindenhol megfele-
lően éles fotókat, épp attól válik izgalmassá a kép, hogy a tökéletes 
élesség és a homályossá váló formák tökéletlensége együtt szerepel.

Milyen volt a Deák Palota terében kiállítani?
Az első szó,  ami eszembe jut,  az,  hogy rendkívül  megtisztelő.  En-
nél nagyszerűbb lehetőséget nem is kívánhattam volna magamnak. 
A hely, a helyszín, ez az épület, ez az utca számomra nagyon sokat 
jelent. 

Milyen lehetőséget jelentett ez a kiállítás számodra?
Ez egy abszolút  mérföldkő,  főleg  itthon.  Több évet  töltöttem kül-
földön,  és  nagyon  fontos  számomra,  hogy  itthon  is  szakemberek  
ismerték el a munkámat. Az életemben is és a fotós szakmában is 
azért  érint különösen érzékenyen,  mert ez egy új  dolognak a kez-
dete, ami nagyon motiváló. Már látom, hogy milyen új munkákat 
akarok csinálni az Eiffel-csarnokban, ahol most újra táncolunk. Re-
mélem, hogy az utam során sok nyitott személyiséggel fogok talál-
kozni, semmiről sem szeretnék lemaradni. 

Why did you apply to this competition?

I knew I had to apply. I’ve been following the ArtHungry for over two years. 

I  had seen the competition for  painters as well,  and I  prepared for  it.  Ever  

since I  designed my first portfolio in 2017,  I  wanted to become part of the 

community of ArtHungry. On the other hand, I’m also interested in fashion 

and  in  fashion  photography,  so  when  I  saw  that  ArtHungry  had  a  joint  

competition with Fashion Street, I knew that I couldn’t miss this opportunity.

What did the buzzwords Tales/Art/Fashion mean to you?

I felt that they were meant for me personally.

Your  pieces  were  taken  in  three  unique  locations:  on  the  streets  of  New  

York, in the Eiffel Hall in Kőbánya, and in the painting studio of the Opera 

House.  Why did you choose these locations?

I  didn’t  choose these  locations,  they  chose  me.  The same thing happened  

with  the  camera.  An  artist  doesn’t  choose  his  instrument,  the  instrument  

chooses the artist.  We went on a tour in New York,  and as I  already knew 

Brett  Weston’s  work,  that  gave me an inspiration.  I  knew that  I  wanted to  

take pictures of the reflections in the massive office buildings. I was attracted 

by the angular shape of the buildings, and their contrast to the other world 

reflected in them. I often feel when I’m walking on the streets, that I’m being 

watched by creatures  in  the surfaces  of  the buildings,  and they called out  

to  me.  During  the  flight  to  New York  I  watched  movies  about  artists,  and  

searched for their spark. I wanted to discover what drove them and pushed 

them ahead so fanatically.  When I  first visited the Eiffel  Hall  in 2015,  I  was 

drawn to the building and the space immediately. I bought sheets of music 

and hung them in the space, I experimented. I was taken by the bypasses, the 

strength of steel and stone, their symbolism and appearance; the surfaces,  

especially  when  they  were  wet.  This  building  has  a  fantastic  atmosphere,  

while the undeniable professionalism in its functionality is also respectable. 

(The building was built in 1880, and was originally a vehicle repair for trains. 

Today, it is a monument.) Finally, I mixed the movement of a female Croatian 

dancer with the uniqueness of the space. I chose the painting studio of the 

Opera House to show my respect to the painters working with us. They create 

the sets for our performances, and their studio is a mysterious and unique 

place for me.

Your  models  have  rather  interesting  faces.  You  don’t  really  use  any  soft,  

feminine faces.

Yes,  I  like  faces  with  character;  the  strong  cheekbones,  the  mouth,  the  

suggestive eyes. I find expressiveness in these, as I do in muscular legs and 

backs; or the hard, bony yet beautiful  form of the ribs and spine. I  choose 

models whose energy and charge I can feel, who have a desire to fly.

Your work is often characterised by strong shortenings or the point of view 

starting from below. Why do you like this camera position?

I  like  lifting  the  female  form  up,  from  this  viewpoint  the  shape  becomes  

monumental.

You also often use the contrast of clear and unfocused images.

My master,  János  Eifert,  pointed  out  to  me that  I  have  a  great  affinity  for  

this  type of  solution,  he motivated me to make this  my trademark.  I  don’t  

like perfectly focused pictures, I think pictures become exciting when perfect 

clarity and the imperfection of blurring shapes, can coexist.

What was it like to hold an exhibition in Deák Palace?

The first words that come to my mind are that it was a great honour. I could 

not  hope  for  a  greater  opportunity;  the  space,  the  venue,  the  building  –  

Fashion Street means a great deal to me.

What kind of opportunity did this exhibition give you?

This  is  a  huge  milestone,  especially  in  Hungary.  I  spent  years  abroad  and  

it’s very important for me to have the respect of Hungarian professionals as 

well. This is an especially sensitive topic for me, in my life and in my career, 

because it is the beginning of something new – which is always motivating. 

I can already see the kind of work I want to do in Eiffel Hall, when we dance 

there  again.  I  hope  to  meet  a  lot  of  receptive  people  on  the  road  ahead,   

I wouldn’t like to miss out on anything. 

Darab Dénes: Point Of U, 2016

DARAB DÉNES FIATAL FOTÓS, AKI EGYBEN A MAGYAR NEMZETI 
BALETT TÁNCOSA IS, KÉT TÉMÁVAL SZEREPELT A DEÁK PALOTA KIÁLLÍTÁSÁN. 
MUNKÁIN EGYRÉSZT A MODERN ÉPÍTÉSZET MÉRNÖKI CSÚCSTELJESÍTMÉNYEI 
JELENNEK MEG, A HATALMAS IRODAHÁZAK, MELYEK FELÜLETÉN SZÍNES, 
SZÜRREÁLIS, ÁRAMLÓ-HULLÁMZÓ FOLTOK TÜKRÖZŐDNEK. FOTÓINAK MÁSIK 
TÉMÁJA A NŐI TEST, MELYEKHEZ A TÁNCMŰVÉSZET KÖRÉBŐL VÁLASZTJA 
MODELLJEIT.

DÉNES DARAB, A YOUNG PHOTOGRAPHER AND DANCER WITH 
THE HUNGARIAN NATIONAL BALLET, RECENTLY PARTICIPATED IN THE EXHIBITION AT 

DEÁK PALACE WORKING WITH TWO THEMES. IN HIS WORK, THE SUCCESSES OF MODERN 
ARCHITECTURAL ENGINEERING APPEAR – TOWERING OFFICE BUILDINGS WITH SURREAL 

FLOWING-STREAMING SPOTS REFLECTED ON THEIR COLOURFUL SURFACE. HE ALSO WORKS 
WITH THE FEMALE BODY IN HIS WORK, FOR WHICH DANCERS ARE HIS MODELS.

tales / art / fashion / photography   arthungry.com/denesdarab
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· A fiatal divatfotós a szakma egyik ifjú titánjának 
ígérkezik: fotóin egyszerre tiszteleg a divatfotózás 
nagyjai előtt és építi be saját, egyéni látásmódját 
is. Metsző arcélek és tekintetek, szoborszerű 
kidolgozottság, elnagyolás és finomhangolás 
egyszerre jellemzi Balázs munkáit. 
 
· We suspect a bright future for the young and 
aspiring fashion photographer: his photos equally 
honor the greats of fashion photography and 
implies his own individual view. Sharp cheeks and 
looks, sculpture-like perfection, exaggeration and 
fine tuning can be all found in Balázs’ work. 
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Hogyhogy  grafikusként  rajzolsz,  amikor  manapság  mindenki  
inkább digitális technikával dolgozik?
Nekem egyszerűen ez fekszik jobban, mert ezzel jön az önkifejezés. 
A rajzolásnak van számomra egy meditatív része is:  ilyenkor egy-
fajta zavartalan állapotba kerülök, csak erre koncentrálok, nyugodt 
vagyok. Egyszerűen ez egy jó állapot.

Tulajdonképpen milyen történeteket látunk a munkáidon?
Mások munkafolyamatát próbálom dokumentálni, a művészet lét-
rehozásának folyamata érdekel: van ennek egy önismereti része is, 
az, hogy én hogyan alkotok, és van egy másik része, ami inkább má-
sok alkotói folyamatáról szól és leíró jellegű.

Sokszor egyáltalán nem egy művészi munkafolyamatot látunk, 
hanem inkább fiatalokat, akik közösen heverésznek.
Igen,  sokszor  a  megpihenés  állapota  jelenik  meg a  rajzokon,  per-
sze ez sem feltétlenül semmittevést jelent, hiszen ez a gondolkodás,  
a tipródás pillanata a „hogyan tovább”-on. Amikor kitalálja az em-
ber, hogy mit is akar tulajdonképpen, hogy mi az üzenet, a koncep-
ció, stb. Az egyetem a munkáim színtere, szinte minden percünket 
ott töltjük, gyakorlatilag az otthonunkká vált. Van, akivel reggeltől 
este tízig bent vagyunk heti hat napon keresztül. A rajz aprólékos 
munka, hosszú, kitartó folyamat eredménye. Nemkülönben a többi 
eljárás. A litográfia fizikailag is kimerítő, a kő nehéz, a prést át kell 
tekerni, ennek van fizikai munka része is. Ez egyfajta alázatot kíván 
az embertől, merthogy ez is része az alkotói folyamatnak. Engem ez 
mind érdekel, a fizikai részétől a kísérletezésen keresztül a technikai 
sajátosságokig.

A  fiatal  művészeken  kívül  mások  is  megjelennek  a  képeiden.  
Kik ők?
Igen, magam is most fedezem fel, hogy hogyan is működik a művé-
szeti világ. Ezért a művészeti szféra egyéb figurái: mesterek, kuráto-
rok, galériások, művészettörténészek is szerepelnek a képeken, akik 
nélkül nem létezik az intézményrendszer, akik a művészekkel együtt 
formálják-alakítják ezt a „világot”. Az emberek többségében egy ro-
manticizált kép él a művészekről, és az intézményrendszer további 
figuráiról nem is tudnak, pedig meghatározó a jelenlétük.

Hogyan készülnek a munkáid?
A munkáknak részben van egy fotóalapjuk, részben pedig a szemé-
lyesen megélt élmény, az emlék a kiindulópontjuk. Ennek a kettő-
nek az ötvözetéből alakítom ki a kompozíciót: akár két különböző 
időben történt jelenetet teszek egy munkába, mert számomra tar-
talmilag összetartoznak. Az eredmény tehát nem teljesen a valóság 
leírása, kicsit idealizált is, néha pedig a véletlen is átveszi az irányí-
tást. Szeretem a műterem kis tárgyi kiegészítőit, de természetesen 
az elhelyezésük már a kompozícióhoz alkalmazkodik. Ezek a részle-
tek síkszerűek, de közben mégis térben tartják e képet. A fehér-fe-
kete és a papír színének ritmusa is a képi igény szerint alakul.

Miért nincs tér a figuráid körül?
Nem érzem szükségesnek. Az alkotás folyamata, az alkotó és a mű 
kapcsolata, és a szereplők, a jelenet a lényeg. Ezeken van a hangsúly. 

Mit gondolsz a képgrafika jelenéről és jövőjéről?
Mindig azt halljuk, hogy nincs piaca a képgrafikának. Ez a pályázat 
arra bizonyíték, hogy úgy tűnik, mégis van, vagy legalábbis van ér-
deklődés iránta. Szerintem a képgrafika a művészet egyik kifejezési 
módja, és talán nem kéne ennyire szigorúan szétválasztani a művé-
szeti ágakat: nem baj, ha keverednek, egybefolynak. Én egyelőre ezt 
csinálom, közben fotózok is, de nekem az a fontos, hogy a techni-
kám a kifejezési szándékommal összhangban legyen.

Milyen lehetőséget jelent számodra ez a pályázat?
Ez az első önálló kiállításom, ezzel be tudom mutatni, hogy az el-
múlt időben min dolgoztam, mit csinálok. Ez nagyon fontos, nagy 
lehetőség, és nagyon örülök neki. Nagyon szép a tér, és örülök, hogy 
a Deák Palotában a megszokott művészeti tereken kívül itt egy más-
fajta közönséget is elérnek a munkáim. 

How did you end up drawing as a graphic artist, despite the popularised use 

of digital technology?

It  simply  fits  me  more,  it  brings  about  self-expression.  Drawing  has   

a meditative aspect for me: I have an undisturbed state of mind, I concentrate 

only on the drawing. I’m calm. This is simply a great state.

What kind of stories do we see in your work?

I try to document how others work, I’m interested in the processes of creating 

art: which is partly my own awareness about the way I create, and the other 

element is more descriptive about the processes of other artists.

Often we don’t see an artistic process,  but groups of young people lying 

around together.

Yes, the moment of rest often appears in the drawings – of course this does 

not necessarily mean doing nothing, because this is the moment of thinking, 

of struggling about ‘what’s next?’.  This is  the moment when we figure out 

what we really want, what the message or the concept is. The university is 

our place of work, we spend almost every moment there, it has practically 

become our home. Sometimes a group of us are there from the morning until 

10 at  night  for  6 days straight.  Drawing is  a  very detailed activity,  it  is  the  

result of a long, persistent process. Not unlike other processes – lithography 

is physically exhausting too. The stone is heavy, the press needs to be turned, 

it includes physical work as well. This requires a kind of humility from people, 

because this is part of the process of creation. I’m interested in all of this: from 

the physical aspects to experimenting to the technicalities.

Besides young artists, there are other people in your drawings as well. Who 

are they?

Yes, I have also just realised how the art world works. So the other figures of 

this world, the masters, curators, gallery owners, and the art historians appear 

in them as well. Without them this institution wouldn’t exist, they form and 

shape this ‘world’ together with the artists. Most people have a romanticised 

view of artists and they don’t even know about the other figures in this world, 

however their presence is significant.

How do you make your pictures?

The  pieces  partly  have  a  photo  base,  and  partly  a  personal  experience  or  

a  memory is  their  starting point.  I  create my compositions from a mixture  

of these two: sometimes I put two events that happened at different times 

together  because  for  me  they  belong  together.  Thus,  the  result  does  not  

completely describe reality, it’s a little idealised and coincidence also has part 

in it. I like the small accessories of the studio but their placement supplements 

the composition. These details are horizontal, but they also keep the picture 

in the space. The rhythm of black and white, as well as the colour of the paper, 

comes into being based on the needs of the picture.

Why isn’t there space around your figures? 

I don’t feel the need for it. The process of creation, the relationship between 

the creator and the piece, the characters, and the scene are what’s important. 

The emphasis is on these.

What do you think of the present and future of drawing as a graphic art?

We always hear that there is no market for it. This competition proves that 

this isn’t true, or at least it proves that there’s interest in it. I think drawing is a 

way to express art and maybe we shouldn’t be so strict about separating the 

different branches of art, it isn’t a problem for them to mix together if they 

flow into each other. This is what I do for now, in the meantime I also take 

photos, but what’s truly important for me is to harmonise my technique and 

what I intend to express.

What kind of opportunity does this competition mean to you?

This is my first solo exhibition, where I have the chance to show what I have 

been working on lately. This is very important, a great opportunity, and I’m 

very happy about it. The space is very beautiful, and I’m happy that besides 

the  usual  artistic  spaces  my  work  will  reach  a  different  audience  in  Deák  

Palace. 

Csorba-Sim
on István: Konzultáció után, 20

18CSORBA-SIMON ISTVÁN  A MAGYAR 
KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM HARMADÉVES, KÉPGRAFIKA SZAKOS HALLGATÓJA. 
MUNKÁI TUSTOLLAL KÉSZÜLT, APRÓLÉKOS, MÍVES RAJZOK, MELYEKEN AZ ŐT 
KÖRÜLVEVŐ MŰVÉSZETI VILÁG FIGURÁI ÉS BARÁTAI, ISMERŐSEI JELENNEK 
MEG. KÉPEINEK KÖZPONTI ALAKJA A FIATAL MŰVÉSZ, MIKÖZBEN ALKOT, 
GONDOLKODIK, PIHEN.

ISTVÁN CSORBA-SIMON  IS A THIRD YEAR STUDENT 
AT THE HUNGARIAN UNIVERSITY OF FINE ARTS, WHERE HE MAJORS IN DRAWING AS 
A GRAPHIC ART. HIS WORKS ARE DRAWN WITH INK PENS. THEY ARE DETAILED, RICH 

WORKS IN WHICH MEMBERS OF THE ART WORLD SURROUND HIM, AS WELL AS FEATURING 
APPEARANCES FROM HIS FRIENDS. THE CENTRAL FIGURE OF HIS DEPICTIONS IS A YOUNG 

ARTIST EITHER WORKING, THINKING OR RESTING.

tales / art / fashion / graphic art   arthungry.com/csorbasimonistvan
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· Birinyi Tamás budapesti tervezőgrafikus, vizuális 
művész és animátor. Tamás geometrikus formákat ötvöz 
animációs elemekkel, egyenes formákkal és random 
textúrákkal, melyekkel részletgazdag vagy épp abszolút 
minimális, de minden esetben teljesen új vizuális 
kompozíciók jönnek létre.
 
· Tamás Birinyi is a Budapest based graphic designer, 
visual artist and motion designer. He is mixing static 
geometric shapes with generated motion design 
elements, organic lines and scratched textures to 
build up a new visual system into minimal or detailed 
compositions. K
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Különleges manapság, hogy egy fiatal szobrász munkái andezit-
ből vagy márványból készüljenek. A tradicionális szobrászmes-
terségbeli tudás talán itt érhető tetten leginkább. Hol tanultál 
követ faragni? 
Édesapám kőfaragóként dolgozott, gyakorlatilag kövek között nőt-
tem fel.  Érettségi  után egy kőszobrászműhelyben inaskodtam há-
rom évig, ahol lépésről lépésre megtanultam a szakma alapjait. Itt 
ivódott belém a szakma iránti alázat, aztán a Képzőn továbbfejlesz-
tettem magam. De az egész mit sem ér szellemi háttér nélkül. Eb-
ben sokat köszönhetek mestereimnek, Kő Pálnak, Gálhidy Péternek 
és Sallai Gézának.

A  művészettörténet  nagy  klasszikusai  inspirálnak,  a  Dávid- 
szobrok,  a  görög  szobrászat  Afroditéi,  a  reneszánsz  Madon-
nák, az osztrák Messerschmidt groteszk arcai köszönnek vissza  
a  munkáidban.  Miért  választod  kiindulópontul  ezeket  a  híres  
alkotásokat?
Amikor testközelből  láthattam az említett  műveket,  libabőrös let-
tem.  Ezeknek  az  ikonikus  alkotásoknak  az  ereje,  emelkedettsége  
szólított meg. Ezt az energiát igyekszem a munkáimmal visszaadni, 
megcélozni. Természetesen nem reprodukálni akarom ezeket a mű-
veket, hanem saját, személyes élményeimen keresztül feldolgozni. 

A Dávid és Hermész szobraid is klasszikus témát követnek, de 
modelljük  Tunkel  Nándor  törpenövésű  magyar  súlyemelő  pa-
ralimpikonunk. Hogyan és miért vált ő a szobrászatod legfőbb 
modelljévé? 
Óriási élmény volt, amikor először élőben találkoztam Firenzében  
a Dávid-ábrázolásokkal. Kezdeni akartam valamit ezzel: két év telt 
el, mire összeállt és ez lett végül a diplomamunkám.

A  fejemben  volt  egy  kialakult  kép,  hogy  mit  akarok,  és  kifejezet-
ten  ehhez  kerestem modellt,  de  amikor  megláttam Nándit,  rájöt-
tem, hogy mindent újra kell terveznem, hiszen az ő arányrendszere  
a valóságban ismeretlen volt számomra. Miközben rengeteg szob-
rászi  izgalom rejlik  a  fizikumában,  a  személye,  az  élete  is  nagyon  
megérinti az embert. A reneszánsz Dávid-szobrok a testi tökéletes-
ségről, a klasszikus szépségről és a győzelemről szólnak. Itt viszont 
minden megkérdőjeleződik:  a  győztes és  a  legyőzött  szerepei  bár-
mikor lecserélődhetnek, a mai világ Dávidjai bármikor Góliáttá vál-
hatnak, és egy testi nehézségekkel küzdő ember óriási példát mutat-

hat nekünk a legyőzhetetlenségről. Nándi ezt képviseli az életben is: 
Rióban olimpikon lett belőle.

Van jelentősége, hogy kiről készültek a Góliát-fejek, amelyeket 
a kezében tart? Sokszor visszatér ugyanez a félig nyitott  szájú 
arc a munkáidon…
Ez egy visszatérő vándormotívum a munkáimban. Magamról készí-
tettem, én vagyok a legyőzött fél.

Az ószövetségi Judit-alakod – aki elcsábítja Holofernészt, majd 
levágja a fejét – az antik fatörzsek helyett a forróságot oltó tűz-
csapnak támaszkodik. Miért fogott meg ez a téma?
Az Uffiziben belém égett egy csomó ilyen szobor, és egy magánéleti 
háttértörténet is felerősítette bennem az érdeklődést. Minden férfi 
találkozik élete során egy „végzet asszonya karakterrel”, akitől szinte 
képtelenség érzelmileg elválni, és amitől az ember szó szerint elvesz-
ti a fejét. A kompozícióban igyekeztem a feszültséget megragadni,  
a racionalitás elvész az ösztönök táplálta homályban. 

A  kő  mellett  a  szobraid  gipszöntvényből  készülnek.  Hogyan  
egyezteted össze ezt a két, eltérő kvalitásokat igénylő és jelentő 
anyagot?
A  kőnél  van  egy  akkurátus  szemlélet,  ahol  szinte  egy  programot  
visz végig az ember. Olyan, mint a kottát követő komolyzene, amit 
tanulni és gyakorolni kell. Nagyon sok időt is ölel fel, és kontemp-
latív jellegű. Ezzel szemben a gipsz olyan, mint a jazz: improvizatív, 
gyors,  változékony  és  szinte  extázisba  keríti  az  embert.  Rengeteg  
információt és értéket őriz, emellett izgalmasak a véletlenszerűsé-
gei is. Egyenértékűnek tartom azokkal a munkáimmal, amik kőbe 
vannak faragva. Ez a két különböző eljárás teremt számomra egyen-
súlyt a munkában.

Mit gondolsz a Fashion Street és az ArtHungry által meghirde-
tett pályázatról?
Nagyon  pozitív  helyzetteremtésnek  tartom.  A  szobrászat  az  egyik  
legdrágább „hobbi”, szükség van a mecenatúrára. 

Mit jelent számodra ez a díj és a Deák Palotában való kiállítás 
lehetősége?
Örülök, hogy egy olyan kör is megismerkedik a munkáimmal, ami-
hez máshogy nem biztos, hogy eljutnának. Az önálló kiállítás új mo-
tivációt jelent, most is azon dolgozom, hogy egy új szobrot is ki tud-
jak állítani, hogy a lehető legszínvonalasabban mutatkozzak be. 

It’s  unusual,  nowadays,  that  a  young  sculptor  creates  his  pieces  from  

andesite  and  marble.  The  history  and  methods  of  traditional  sculpture  

is  easily  found  in  these  materials.  Where  did  you  learn  the  techniques  

required for stone carving?

My  father  worked  as  a  stone  mason,  so  I  practically  grew  up  among  the  

material.  After  high  school  I  worked  as  an  apprentice  in  a  stone  sculpting  

studio for three years, where, step-by-step I acquired the basics of the craft. 

This  is  where  I  learnt  to  respect  the  profession,  and  then  I  continued  to  

develop and improve my skills at University – but to me it’s worth nothing 

without  a  contextual  background.  In  this  regard  I’m  very  grateful  for  my  

mentors: Pál Kő, Péter Gélhidy and Géza Sallai.

You are inspired by the great classics of art history: the statues of David, the 

ancient Greek sculptures of Aphrodite, the Madonnas of the Renaissance, 

and the grotesque faces of the Austrian Messerschmidt are reflected in your 

works. Why do you choose these famous pieces as starting points?

When I saw these works in person they gave me goosebumps. The strength 

and dignity of these iconic pieces of art spoke to me. I aim to capture this kind 

of energy with my work. I don’t look to recreate these works, of course, but  

I try to adapt them through my own experiences.

Your David and Hermes sculptures follow a classical theme, but their model 

was a Hungarian dwarf athlete: Nándor Tunkel, a Paralympic champion in 

weightlifting. How and why did he become your muse?

It was an amazing experience when I first saw the statue of David in Florence. 

I wanted to do something with this experience, and my work took two years 

to  complete,  but  this  evolved  into  being  my  work  for  my  degree  show. 

I had a picture in mind of what I wanted, and I started looking for a model 

who could fulfil  that,  but when I  found Nándor Tunkel I  realised that I  had 

to change everything; his proportions were unlike anything I’d ever known. 

There’s a tremendous amount of inspiration in his physical appearance, but his 

personality and life deeply touches others too. The Renaissance David statues 

are about having a perfect physique, classical beauty and the symbolism of 

the champion. Everything is questioned here: the titles of the champion and 

the defeated can switch. Davids today can become Goliath tomorrow- and  

a person with physical difficulties presents a perfect example of invincibility. 

This is what Tunkel represents in his life too, he won an Olympic medal in Rio. 

Is there a significance to the model for the Goliath head that he holds in his 

hand? This face with a half open mouth often reappears in your work.

This is a recurring trope in my work. I modeled the head on myself, I’m the 

defeated opponent.

In  your  representation  of  Judith  from  the  Old  Testament  (who  seduces  

Holofernes and cuts his  head off),  you sculpt  her  leaning against  a  heat-

resistant  fire  hydrant  instead  of  trees.  What  was  it  about  this  story  that  

drew you in?

Many sculptures like this stayed with me from my visit to the Uffizi Gallery, 

and a memory from my private life amplified my interest. Every man meets  

a ‘femme fatale’ during his life; a woman from whom it is virtually impossible 

to separate emotionally, a woman who literally makes him lose his head. In 

my  composition  I  tried  to  capture  this  tension,  all  rationality  is  lost  in  the  

shadows cast by instincts.

Besides stone, you also use plaster in your works. How do you harmonize 

these two materials which have different materiality and significance?

With stone there is a mindful approach, there’s a plan that you follow right to 

the end. It’s like reading sheet music as a classical musician, you have to study 

it and practice. It takes a long time and has a contemplative quality, opposed 

to plaster, which is like jazz: improvisatory, fast, mercurial, and there is a kind 

of ecstasy to it. It guards a lot of information and value, and its randomness is 

exciting too. I hold the plaster works in the same regard as my pieces carved 

in stone. These two different processes create a balance in my work.

What do you think of the competition of Fashion Street and ArtHungry?

I  think  it’s  a  great  opportunity.  Sculpture  is  one  of  the  most  expensive  

disciplines, so we need patronage.

What  does  this  award,  and  the  opportunity  to  have  an  exhibition  at  the  

Deák Palace mean to you?

I’m  happy  that  people  who  I  wouldn’t  have  reached  otherwise  will  get  to  

know my work,  as  well  as  those  who  already  know it.  The  opportunity  to  

exhibit  gives  me  fresh  motivation,  and  I’m  working  on  a  new sculpture  at  

the moment too so it’s exciting to think that I might show my best work yet.
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· Az 1979-ben született szobrászművész zömében hegesztett 
vassal és föltekert dróttal dolgozik. Visszatérő témái a portrék, 
maszkok, angyalok illetve a mozgásban lévő emberi alakok. 
Szobraival és művészetével Judit az emberi létezés nem anyagi 
dimenzióit demonstrálja: a szenvedélyt, átszellemültséget,  
aktív életörömöt.
 
· The 1979-born sculptor usually works with welded iron and 
twisted wires. Her recurring topics include portraits, masks, 
angels and people in motion. Through her art, Judit’s sculptures 
demonstrate the immaterial dimensions of human existence: 
passion, spirit, flow and joy.K
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ÁMMER GERGŐ SZOBRAI KÜLÖNÖS MŰVÉSZI VILÁGBA VISZNEK BENNÜNKET.  
A FIATAL SZOBRÁSZ KLASSZIKUSOKON NEVELKEDETT TECHNIKÁVAL, GONDOSAN MEGMUNKÁLT 
GROTESZK PORTRÉKKAL KALAUZOL EGY KÖZÉPKORI HALÁLTÁNC, EGY ÚJRAINTERPRETÁLT ÓKORI 
MÍTOSZ VAGY ÉPP EGY GRIMASZOLÓ ELMEGYÓGYINTÉZET VILÁGÁBA.

GERGŐ ÁMMER’S  SCULPTURES INTRODUCES US TO AN UNUSUAL ART 
UNIVERSE. THE YOUNG SCULPTOR WAS RAISED ON THE CLASSICS – YET HIS GROTESQUE PORTRAITS 

AND CAREFULLY SCULPTED WORKS GUIDE US TO EITHER A MEDIEVAL DANSE MACABRE,  
A REINTERPRETED ANCIENT MYTH OR EVEN A GRIMACING MENTAL INSTITUTE. 
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kortárs képzőművészettel foglalkozó 
kurátor, a Tales / Arts / Fashion pá-
lyázat zsűrijének meghívott művé-
szettörténésze. Grétának mindene 
a művészettörténet: több művészeti 
szaklap szerzője, emellett galériasétá-
kat és tárlatokat vezet, valamint kiál-
lításmegnyitókat és művészettörténeti 
előadásokat is tart.

· A kiállítások zenei aláfestéséért külön köszönet az izgalmas swing 
és jazz húrokat pengető Virage de Piaf zenekarnak (Reincke Louis 
nagybőgő,  Makk  András  gitár),  valamint  a  Deák  Palotába  djan-
go-gipsy-manouche dallamokat varázsoló Valami swing formáció-
nak (Kádár Dávid ritmusgitár, Makk András szólógitár).

is contemporary art curator, art historian 

jury of the Tales / Art / Fashion art 

competition.  Gréta is all about  

art history: she is writing for many art 

journals, leads gallery and exhibitions 

walks, opens vernissages and holds art 

history seminars as well.

· Special thanks for the exhibitions lovely tunes for the stirring jazz-swing 

band Virage de Piaf (double bass – Louis Reincke, guitar – András Makk) 

and for bringing the groovy django-gipsy-manouche standards to Deák 

Palace for the Valami swing formation (rhythm guitar – Dávid Kádár, solo 

guitar – András Makk). 
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BEAUTY, GOURMET, CULTURE AND SAVOIR-VIVRE
Hungarian-Viennese ÉS Bisztró, New York style ÉS Deli, avant-garde Japanese
Nobu, creative cocktail specialist Blue Fox The Bar and The Living Room where
guests can relax in style. These venues make up Kempinski Corvinus’ culinary 
universe under one roof: Gastronomic Quarter Downtown Budapest
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